
EKOTÝM – 2. VÝPRAVA 27. února 2022 

Po mnoha zrušených schůzkách (z důvodu 

karantény-izolace, nemocí či školení pedagogů) jsme 

se domluvili, že se sejdeme po dlouhé době zase o 

víkendu. Rozhodovali jsme se mezi sobotou a nedělí – 

zvítězila neděle. Přesto jsme se sešli v komorním 

počtu – 3 žáci + učitelka.  

Sraz byl před školou v 9:00. Cílem dnešní 

výpravy bylo: 1. sledovat znaky končící zimy a 

přicházejícího jara, 2. úklid odpadků v areálu školy, 

3. zmapování stromů v areálu školy.  

Bylo chladno ale slunečno. Honzíka již kolem 

10.00 zábly nohy. Nepomohlo ani svižné pochodové 

tempo a běh 

s řekou o 

závod. Zahřál 

se až v závěru 

výpravy při fotbálku. 

A co jsme se na výpravě nového dověděli, zopakovali si, 

co jsme změřili, spočítali, ověřili? 

Ad 1. 

 Na kopcích je vidět ještě sníh, ve městě ne.  

 Louže jsou po ránu zamrzlé, ale sluníčko má už sílu a během hodiny byl tenký led pryč. 

 Tráva se zelená, na stromech a keřích raší pupeny (v nich jsou schované listy nebo 

květy), ze země vylézají tulipány, narcisky. Je čas prořezávání stromů-keřů, aby se 

omladily, prosvětlily,…). Došli jsme až k sněženkové zahrádce.  

 Už zase řádí krtek (ten sice v zimě nespí, ale zdržuje je ve 

své noře, kde má spižírnu, když je však země měkká vyráží na 

lov na povrch země místo do spižírny). Lezou mnohonožky. Ptáci 

cvrlikají jak o život. 

 V řece je hodně vody (odtává sníh na kopcích). K.Vary 

protékají 3 řeky (Ohře, Teplá, Rolava). Proud vody je rychlejší 

než v létě. Vyloudila jsem z dětí i hypotézu: „Jak rychlý je proud 

vody v řece?“ Uvědomte si rychlost auta jedoucího po městě, 

rychlost svižné chůze…. Děti po zvážení všech indícií, vyslovily 

hypotézu, že proud vody v řece má rychlost max 30 km v hodině, 

minimálně 18 km/hod. Nezbylo nic jiného, než svoji hypotézu 

ověřit a podat důkaz. Výpočet pro rychlost v = s / t  (s … dráha, 

vzdálenost, t ... čas). Odměřili jsme si vzdálenost od splavu 

k lávce (130m). Snažili jsme se o normovaný krok = 50 cm. 

Vystačili jsme si se skládacím metrem, provázkem a vlastními 

kroky. Vzdálenost jsme tedy odměřili krokováním i pomocí odměřeného 10m provazu. U 



splavu jsme vhodili velký klacek do řeky a stopovali jsme, za 

jak dlouho dopluje do cíle – k lávce. Trvalo mu to cca 2 minuty. 

Pokus jsme opakovali 3x. Naposledy si to děti s proudem 

rozdaly samy. Byly mnohem rychlejší než řeka.  Takže ještě 

dřív než zašly počítat, věděly, že jejich hypotéza bude 

vyvrácena. 1,083 m/s = 3,9 km/hod. (5 km/hod = 1,38 m/s, 30 

km/hod = 8,3 m/s) - tento převod byl pro děti trochu náročný, 

ale dali jsme to. 

Zvládli jsme jiný převod jednotek – nosnost mostu 0,15t/m2. 1t = 1000 kg, 0,15t = 150 kg. Odhad, 

tipování, kolik je 150 kg? (To je cca váha učitelky a Toma dohromady  ). 

 

Ad 2. 

Kolem 11 hodiny jsme se vrátili ke škole. 

Nasvačili jsme se, nasadili rukavice a 

prošli celý vnitřní areál školy a vysbírali 

odpadky. Mezi nalezené kuriozity patřily 

jistě dívčí krajkové kalhotky a o kus dál 

chlapecké pruhované boxerky, zapalovač, 

míč. Smutná byla hromada roušek, 

krabiček od pitíček, PET lahví. Míč nám 

posloužil k závěrečnému zahřátí. Zahráli 

jsme si fotbálek. Kluci si zvládli skočit i do 

písku a dát koš.  

 

Add 3. 

Tento cíl jsme nesplnili. Je to úkol na příště. 

  

A jaké to dnes bylo? Bylo to moc fajn, „Dnešní 

výprava mě zachránila od sezení doma. Mám 

zaracha na počítač a tak bych strávil celý den na 

telefonu. Tohle je lepší volba.“ 

Také náš zdravotník si přišel na své, když mohl 

Ríšovi ošetřit prasklý puchýřek na ukazováčku.  

Hodně jsme se dozvěděli a už se těšíme na další 

výpravu. 

 

Zapsala: V.Bartošová 


